
 

 

ANEXOS AO DECRETO Nº 25.023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

ANEXO I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO DO PROCESSO DE ALVARÁ PROVISÓRIO 

 

1.Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) da empresa;  

 

2.Cópia do contrato de locação do imóvel onde funcionará a atividade, à exceção das hipóteses previstas 

na Lei Federal Complementar no 123/06 e na Lei Federal no 11. 598/07; 

 

3.Formulário de ingresso do requerimento do alvará, devidamente preenchido e assinado pelo 

representante legal da empresa, acompanhado da documentação relacionada neste Anexo, e do Termo 

de Ciência e Responsabilidade, conforme consta no Anexo II-A, também devidamente preenchido e 

assinado; 

 

4.Pagamento da taxa de licença correspondente e sua comprovação para concessão do alvará; 

 

5.Declaração ou Memorial Descritivo do Imóvel, assinado pelo profissional regularmente inscrito no 

CREA-PE, devidamente instruído com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional no 

referido Conselho (CREA), atestando as condições de acessibilidade, segurança, habitabilidade, 

estabilidade e higiene da edificação; 

 

6.Atestado Liberatório do Corpo de Bombeiros de Pernambuco; 

 

7.Original do Termo de Ciência e Responsabilidade, cujo modelo consta do Anexo II-B deste Decreto, 

devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel ou contribuinte imobiliário, onde se 

pretende exercer ou funcionar a atividade, e do Termo constante no Anexo II-C, devidamente 

preenchido e assinado pelo síndico da edificação ou pelos contribuintes imobiliários de cada subunidade, 

nas hipóteses previstas neste Decreto.  

  



ANEXO II-A - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PARA 

CONCESSAO DO ALVARÁ DEFINITIVO, CELEBRADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

REQUERENTE. 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

nome completo do representante legal da empresa ________________________; com 

domicílio_________________________________________________________________ estado 

civil________________ e profissão _____________________________________; 

portador da Cédula de Identidade nº __________________, emitida pelo órgão________; 

inscrito no CPFMF sob o nº______________; responsável legal da 

Empresa______________________________________________________, a ser localizada no 

endereço_____________________________________________________________, 

venho, por meio deste instrumento e para todos os fins de direito, perante o Município do Recife, 

declarar ter ciência e assumir, sob as penas da lei, a total responsabilidade e o compromisso de que, no 

prazo máximo e improrrogável de 12 (doze) meses, contado da concessão do Alvará Provisório emitido 

para a empresa que legalmente represento, serão atendidos os requisitos e exigências previstos na 

legislação pertinente, assim como de que serão apresentados os documentos exigidos para a emissão do 

Alvará Definitivo. 

 

Recife, 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

  



ANEXO II-B - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PARA 

CONCESSÃO DO ALVARÁ DEFINITIVO, CELEBRADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU CONTRIBUINTE 

IMOBILIÁRIO PARA O QUAL SE REQUER A LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE URBANA. 

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

nome completo do proprietário ou contribuinte imobilário__________________________ 

__________________________________; com domicílio__________________________ 

_________________________estado civil e profissão _____________________________; 

portador da Cédula de Identidade nº _________________, emitida pelo órgão__________; 

inscrito no CPFMF sob o nº______________; proprietário (ou contribuinte imobiliário) do imóvel situado 

na ________________________________________________________, onde são requeridos a 

localização e funcionamento da Empresa _______________________________________que tem como 

representante legal 

____________________________________________________________________, 

venho, por este instrumento e para todos os fins de direito, perante o Município do Recife, declarar ter 

ciência e assumir, sob as penas da lei, a responsabilidade e o compromisso de que, no prazo máximo e 

improrrogável de 12 (doze) meses, contados da concessão do Alvará Provisório a ser emitido para a 

empresa supracitada, serão atendidos os requisitos e exigências previstos na legislação pertinente 

referentes à regularização do imóvel em apreço, inclusive quanto à sua adaptação ou adequação às 

normas de acessibilidade e às obrigações legais sanitárias, o que constitui condição para abrigar 

qualquer outra atividade urbana e para a obtenção de quaisquer das modalidades de alvarás instituídas 

na Lei Municipal no 17.524/08. 

 

Recife, 

___________________________________ 

Proprietário ou contribuinte imobiliário 

  



ANEXO II-C - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PARA 

CONCESSÃO DO ALVARÁ DEFINITIVO, CELEBRADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO CONDOMÍNIO DO 

EDIFÍCIO, ONDE SERÁ LOCALIZADA E FUNCIONARÁ A ATIVIDADE URBANA 

 

Eu, _____________________________________________________________________,nome 

completo___________________________________________________________; com 

domicílio______________________________________________estado civil e profissão 

________________________________________________________________________; 

portador da Cédula de Identidade nº _________________, emitida pelo órgão__________; 

inscrito no CPFMF sob o nº______________; representante legal (síndico) do condomínio do Edifício 

_____________________________, situado no endereço 

________________________________________________________________, onde são requeridos a 

localização e funcionamento da Empresa ______________________ 

___________________________________que tem como representante legal 

____________________________________________________________________, 

venho, por este instrumento e para todos os fins de direito, perante o Município do Recife, na condição 

de representante legal do referido condomínio, declarar ter ciência e assumir, sob as penas da lei, a 

responsabilidade e o compromisso de que, no prazo máximo e improrrogável de 12 (doze) meses, 

contados da concessão do Alvará Provisório a ser emitido para a empresa supracitada, serão atendidos 

os requisitos e exigências previstos na legislação pertinente, relativos à regularização da edificação, 

inclusive quanto às normas sanitárias e à adaptação ou adequação às normas de acessibilidade. 

 

Recife, 

 

______________________________________ 

Representante legal do condomínio (síndico) 

  



ANEXO III - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO DO PROCESSO DE ALVARÁ DEFINITIVO 

 

1.Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) da empresa;  

 

2.Cópia do contrato de locação do imóvel onde funcionará a atividade; 

 

3.Formulário de ingresso do requerimento do alvará, devidamente preenchido e assinado pelo 

representante legal da empresa, acompanhado da documentação relacionada neste Anexo; 

 

4.Pagamento da taxa de licença correspondente e sua comprovação para concessão do alvará; 

 

5.Declaração ou Memorial Descritivo do Imóvel, assinado por profissional regularmente inscrito no 

CREA-PE, devidamente instruído com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional no 

referido Conselho (CREA), atestando as condições de acessibilidade, segurança, habitabilidade, 

estabilidade e higiene da edificação; 

 

6.Atestado Liberatório ou de Regularidade do Corpo de Bombeiros de Pernambuco; 

 

7.Comprovação do pagamento da taxa de renovação semestral de licença; 

 

8.Comprovante da legalização do imóvel (habite-se, aceite-se ou certidão do RGI); 

 

9.Atendimento ao número de vagas para estacionamento, de acordo com a legislação pertinente; 

 

10.Memorial Descritivo da Atividade, quando se tratar de Atividade Potencialmente Geradora de 

Incomodidade (APGI) ou que apresente qualquer fonte geradora de poluição, assinado por profissional 

regularmente inscrito no CREA-PE, devidamente instruído com a sua Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART); 

 

11.Autorização dos órgãos competentes, de quaisquer dos entes da Federação, com amparo na 

legislação e normas pertinentes ou quando a natureza ou características do uso ou atividade pretendidos 

assim o exigirem, dentre estes a documentação liberatória emitida pelos seguintes: 

 

a) Secretaria de Saúde, quando se tratar de atividade sujeita ao controle da Vigilância Sanitária ou a 

outro órgão a ela vinculado; 

 

b) Secretaria de Educação, quando se tratar de estabelecimento de ensino e nos casos disciplinados pela 

legislação pertinente; 

 

c) órgão de gestão ambiental, para as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; 

 

d) órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico-cultural, quando se tratar de atividade 

em imóvel ou área protegidos pela legislação federal, estadual ou municipal; 

 

e) Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), quando se tratar de funerária, 

crematório, cemitério ou ainda de demais atividades sujeitas à liberação deste órgão; 

 

f) COMAR, quando se tratar de atividade inserida em Zona Especial de Aeroporto ou Aeroclube ou em 

outras áreas que estejam sob o controle deste órgão, em face das normas pertinentes; 

 

g)Capitania dos Portos, quando a atividade estiver na área de abrangência e competência deste órgão e 

depender de sua liberação; 

 

h)Gerência do Patrimônio da União - GRPU, quando a atividade estiver na área de abrangência e 

competência deste órgão e depender de sua liberação; 

 

OBS: A documentação relacionada nos itens 5 e 10 poderá constar em um único Memorial Técnico, 

desde que atenda os requisitos exigidos.  

  



ANEXO IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO DO PROCESSO DE ALVARÁ ESPECIAL 

 

1.Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) da empresa;  

 

2.Contrato de locação do imóvel onde funcionar a atividade, à exceção das situações previstas na Lei 

Federal Complementar no 123/06 e Lei Federal no 11.598/07; 

 

3.Formulário de ingresso do requerimento do alvará, devidamente preenchido e assinado pelo 

representante legal da empresa, acompanhado da documentação relacionada neste Anexo; 

 

4.Pagamento da taxa de licença correspondente e sua comprovação para a concessão do alvará; 

 

5.Declaração ou Memorial Descritivo do Imóvel, assinado por profissional regularmente inscrito no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-PE, devidamente instruído com a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional no referido Conselho (CREA), atestando as 

condições de acessibilidade, segurança, habitabilidade, estabilidade e higiene da edificação; 

 

6.Atestado Liberatório ou de Regularidade do Corpo de Bombeiros de Pernambuco; 

 

7.Certidão Negativa de Débitos (C.N.D.) da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - 

EMLURB; 

 

8.Comprovação do pagamento da taxa de renovação semestral de licença; 

 

9.Comprovação da legalização do Imóvel nas seguintes situações: 

 

a) quando o imóvel onde funcionar o uso ou atividade for localizado em ZEIS e possuir terreno maior 

que 250,00m2. (duzentos e cinqüenta metros quadrados) ou quando localizado em algumas Zonas 

Especiais (ZE), observando-se o disposto na legislação urbanística e ambiental, em especial nas 

seguintes leis: Lei nº 17.511/08 (Revisão do Plano Diretor do Recife); Lei nº 16.292/97 e Lei nº 

16.176/96 (LUOS). 

 

b) quando se tratar de atividade a ser exercida em residência (edificação habitacional multifamiliar).  

 

10. Contrato de prestação de serviço, quando se tratar de caixa postal, acompanhado da cópia do Alvará 

Definitivo da empresa detentora ou proprietária da caixa postal ("empresa hospedeira"); 

 

11. Parecer favorável, emitido pelos órgãos competentes, quando se fizer necessário e for legalmente 

previsto, e obrigatoriamente nas seguintes situações: 

 

a) tratar-se de uso ou atividade sujeitos à análise especial; 

b) tratar-se de Atividade Potencialmente Geradora de Incomodidade (APGI), sem prejuízo do 

atendimento dos documentos estipulados neste Anexo, 

c) nas áreas e edificações em que a legislação pertinente estabelecer dispensa ou tratamento especial 

para adaptação ou adequação às normas de acessibilidade. 

 

12.Autorização dos órgãos competentes, de quaisquer dos entes da Federação, com amparo na 

legislação e normas pertinentes ou quando a natureza ou características do uso ou atividade pretendidos 

assim o exigirem, dentre estes a documentação liberatória emitida pelos seguintes: 

 

a) Secretaria de Saúde, quando se tratar de atividade sujeita à Vigilância Sanitária ou a outro órgão a 

ela vinculado; 

 

b) Secretaria de Educação, quando se tratar de estabelecimento de ensino e nos casos disciplinados pela 

legislação pertinente; 

 

c) órgão de gestão ambiental, para as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; 

  



ANEXO V - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO DO PROCESSO DE ALVARÁ PARA UTILIZAÇÃO 

SONORA 

 

1.Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) da empresa;  

 

2.Formulário de ingresso do requerimento do alvará, devidamente preenchido e assinado pelo 

representante legal da empresa, acompanhado da documentação exigida na Lei Municipal nº 16.243/96 

(Código do Meio Ambiente e do equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife) e alterações posteriores, 

notadamente, no art. 49 ao art. 63 do referido diploma legal; 

 

3.Comprovante do pagamento da taxa de licença correspondente; 

 

4.Cópia do alvará de localização e funcionamento da atividade urbana, emitido pelo órgão municipal 

competente, e que esteja dentro do prazo de vigência; 

 

5.Memorial descritivo da emissão sonora, devidamente assinado por profissional regularmente inscrito 

no CREA-PE, instruído com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deste profissional no referido 

Conselho (CREA), o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: 

 

a) identificação das fontes geradoras de ruído; 

b) medição de ruídos: espectro sonoro de cada fonte de emissão no ambiente do incômodo ou na área 

residencial; espectro sonoro do ruído de fundo no ambiente do incômodo ou na área residencial e 

espectro sonoro no ambiente da atividade; 

c) horários de funcionamento. 

  



ANEXO VI - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO DO PROCESSO DE ALVARÁ DEFINITIVO 

PARA OS USOS OU ATIVIDADES COM LICENÇA DE LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO ANTES DA LEI N. 

16.176/96 (LUOS) E A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA 

 

1.Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) da empresa;  

 

2.Formulário de ingresso do requerimento do alvará, devidamente preenchido e assinado pelo 

representante legal da empresa, acompanhado da documentação relacionada neste Anexo; 

 

3.Pagamento da taxa de licença correspondente e sua comprovação para concessão do alvará; 

 

4.Comprovante da licença de localização e funcionamento emitida até a vigência da Lei 16.176 96 

(LUOS), para a mesma empresa e para o mesmo uso e atividade nela registrados, mantidas as mesmas 

características do imóvel objeto da licença original, observando-se as ressalvas previstas neste Decreto.  

 

5. Declaração ou Memorial Descritivo do Imóvel, assinado por profissional regularmente inscrito no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-PE, devidamente instruído com a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional no referido Conselho (CREA), atestando as 

condições de segurança, habitabilidade, estabilidade e higiene da edificação; 

 

6.Atestado Liberatório ou de Regularidade do Corpo de Bombeiros de Pernambuco; 

 

7.Comprovação do pagamento da taxa de renovação semestral de licença; 

 

8.Atendimento ao número de vagas para estacionamento, de acordo com a legislação pertinente ou 

parecer favorável do órgão competente; 

 

9. Atendimento às normas de acessibilidade, com a Anotação do Responsável Técnico - ART no CREA-

PE; 

 

10. Memorial Descritivo da Atividade, quando se tratar de Atividade Potencialmente Geradora de 

Incomodidade (APGI) ou que apresente qualquer fonte geradora de poluição, assinado por profissional 

regularmente inscrito no CREA-PE, devidamente instruído com a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do profissional no referido Conselho (CREA); 

 

11. Autorização dos órgãos competentes, de quaisquer dos entes da Federação, com amparo na 

legislação e normas pertinentes ou quando a natureza ou características do uso ou atividade pretendidos 

assim o exigirem, dentre estes a documentação liberatória emitida pelos seguintes: 

 

a) Secretaria de Saúde, quando se tratar de atividade sujeita à Vigilância Sanitária ou a outro órgão a 

ela vinculado; 

 

b) Secretaria de Educação, quando se tratar de estabelecimento de ensino e nos casos disciplinados pela 

legislação pertinente; 

 

c) órgão de gestão ambiental, para as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; 

 

d) órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico-cultural, quando se tratar de atividade 

em imóvel protegido pela legislação federal, estadual ou municipal; quando o imóvel estiver inserido em 

Zona Especial de Proteção Histórica - ZEPH ou quando se tratar de um Imóvel Especial de Preservação 

Histórica - IEP; 

 

e) Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, quando se tratar de funerária, crematório, 

cemitério ou ainda de demais atividades sujeitas à liberação deste órgão; 

 

f) COMAR, quando se tratar de atividade inserida em Zona Especial de Aeroporto ou Aeroplano ou em 

outras áreas que estejam sob o controle deste órgão; 

 

g)Capitania dos Portos, quando a atividade estiver na área de abrangência e competência deste órgão e 

depender de sua liberação; 

 

h)Gerência do Patrimônio da União - GRPU, quando a atividade estiver na área de abrangência e 



competência deste órgão e depender de sua liberação; 

 

OBS: A documentação relacionada nos itens 5, 9 e 10 poderá constar em um único Memorial Técnico, 

desde que atenda aos requisitos exigidos.  

 

 


